Moi Drodzy zaczynamy nowy tydzień. W polskiej tradycji jest to tydzień
wyjątkowy nazywany Wielkim Tygodniem. Wiąże się z nim wiele ciekawych
tradycji takich robienie palm, malowanie jajek, przygotowanie wielkanocnego
koszyka.
Wasza Pani Aga
Na początek przeczytajcie wielkanocną bajkę
Bajeczka wielkanocna

Wiosenne Słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby,
aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.
– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze
pospać, dlaczego już musimy wstawać?
A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
– Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a
ja mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce
powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk,
puk! i przygrzewało mocno.
– Stuk-stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej
skorupki wygramolił się malutki Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i
przewiązało czerwoną kokardką.
– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby
Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało
promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego
Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.
– Co się stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy.

– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by
były za święta bez wielkanocnego Zajączka?
Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić
jeszcze kogoś.
– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w
trawie.
– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym
dzwonkiem na szyi.
– To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce
głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:
W wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakuje na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach,
Kiedy będzie Wielkanoc
Wierzbę pytają.
Agnieszka Galica
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1. Narysujcie Kurczątko według instrukcji. Obok narysujcie z kim
Kurczątko czekało na święta.

2. Do świąt zostało jeszcze trochę czasu więc proponuje zasiać
rzeżuchę, kto jeszcze tego nie zrobił. A zasiejemy ja w wyjątkowym
pojemniku. Potrzebne będą:
- sztywny papier
- pojemniki po jogurtach ( starsze dzieci mogą je wcześniej ozdobić
np.: oklejając kolorowym materiałem )
- nasiona rzeżuchy
- plastikowa łyżeczka (królik)
- wata
- kokardki z bibuły
- woda
Przyklejcie królikowi z łyżeczki uszy, dorysujcie trwałym flamastrem
oczy, buzie, może dokleić śmieszne zęby i wąsiki. Na koniec
zawiążcie kokardkę i umieście go w pojemniku ( możecie przykleić
do klejem na ciepło albo klejem magicznym).
Napełnijcie pojemniki po jogurcie watą i mocno ją zwilżcie wodą.
Następnie umieście ziarenka rzeżuchy na wacie.
Pamiętajcie, żeby podlewać ziarenka niewielka ilością wody.
W pojemnikach możecie tez zasiać owies, jednak nie jestem pewna
czy do świąt uda mu się urosnąć.

Osoby, które zabrały do domu książki mogą wykonać zadania
„Karty pracy” cz. 3, s. 42,
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